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Bovendien zijn in het werk van Petit-
pierre de nieuwste inzichten verwerkt. 
Dat is bijvoorbeeld goed te zien bij het 
genus Cyrtonus. Van dit genus, dat voor-
namelijk op het Iberisch Schiereiland 
voorkomt, is nu eindelijk een duidelijk 
overzicht met uitgebreide beschrijvingen 
en tekeningen van aedaeagi en soms van 
de karakteristieke ‘tanden’ aan de zijkan-
ten van de achterrand van het halsschild. 
Ook de tabellen voor de Iberische soorten 
van het genus Timarcha zijn van belang. 
In dit genus is de vorm van de aedae-
agus veelal niet onderscheidend. In het 
boek van Petitpierre worden de scleriten 
van de interne zak (flagellum en manu-
brium) van de aedaeagus bij veel soorten 
gebruikt als onderscheidend kenmerk. 
Hoewel het niet gemakkelijk is om die 
interne zak fraai uit te prepareren, is het 
vaak voldoende om de scleriten eruit te 
peuteren en bij de kever te plakken. Dat 
is weliswaar niet zo mooi, maar voor een 
zekere determinatie wel heel zinvol. Ove-
rigens is het aardig om de publicatie van 
Petitpierre & Anichtchenko (2018) ook 
eens te raadplegen. Hierin staan afbeel-
dingen van de geheel uitgeprepareerde 
interne zak van 32 Timarcha-soorten 
en wordt een nieuwe soort beschreven 
(Timarcha aitanae uit de Sierre Aitana in 
Alicante) waarnaar in een bijlage van het 
voorliggende boek wel wordt verwezen, 
maar die nog niet is opgenomen in de 
determinatietabellen.

Dit fraaie boek geeft een compleet 
overzicht van de subfamilies Eumolpinae 
en Chrysomelinae voor het Iberische 
gebied en is onontbeerlijk voor onderzoe-
kers van Spaanse bladkevers. Het boek is 
z’n prijs zeker waard, maar als alle delen 
over de Chrysomelidae in de serie Fauna 
Iberica er eenmaal zijn, dan zal het bij 
elkaar toch nog een kostbaar geheel zijn. 
Omdat deze publicatie maar een deel van 
alle bladkevers behandelt, blijft het met 
het determineren van Iberische dieren 
uit de nog niet behandelde subfamilies 
voorlopig nog een beetje behelpen. 
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Vorig jaar verscheen er een fraai geïllus-
treerd boek met de intrigerende titel ‘Hoe 
dieren de wereld zien’, geschreven door 
de Vlaamse oogarts Frank Goes. Het boek 
bevat een geweldige hoeveelheid infor-
matie over het ontstaan, de anatomie, de 
functie, en de fysiologie van het oog. Het 
boek is vanuit evolutionair standpunt 
geschreven, en begint dan ook met een 
overzicht van de geologische tijdperken 
en in welke hiervan bij welke diergroepen 
zich ogen ontwikkelden. Er wordt hierbij 
een goed onderscheid gemaakt tussen 
simpele en hoger ontwikkelde ogen. Met 
simpele ‘ogen’ kan nog geen beeld ge-
vormd worden, maar wordt voornamelijk 
de aanwezigheid van licht waargenomen. 
Het enige wat dit soort ogen kan weer-
geven is aan welke kant van het dier het 
donkerder of lichter is, boven of onder, 
links of rechts, en voor of achter. Voor-
beelden van dit soort ogen zijn de ocel-
len, welbekend van vele insectengroepen. 
In de tweede plaats komen dan de hoger 
ontwikkelde ogen waarmee een beeld 
van de omgeving gemaakt kan worden. 
Tot deze laatste behoren de grote facet-
ogen van vele hoogontwikkelde insecten- 
groepen (zoals de libellen, de vlinders en 
de bijen) en de ogen met een netvlies zo-
als die van vogels en zoogdieren, en ook 
die van een octopus. 

Het boek geeft vervolgens een over-
zicht van het dierenrijk, de functies en 
de anatomie van het oog, alsook van 
mogelijke oogaandoeningen. Ook wordt 
de vraag gesteld of dieren zich bewust 
zijn van zichzelf, een vraag die met een 
uiterst interessante proefopstelling ge-
toetst wordt. Hierna volgt een rijk over-
zicht van allerlei aanpassingen die het 
oog in de loop van de evolutie heeft door-
gemaakt. Hiertoe behoren aanpassingen 
aan het leven op het land of in de zee, 
aanpassingen aan het leven overdag, in 
de schemer of ‘s nachts, aanpassingen  
bij roofdieren en bij prooidieren, en der-
gelijke. Al deze verschillende leefwijzen 
en leefomstandigheden vragen om ver-

schillende aanpassingen en het boek laat 
duidelijk zien dat deze aanpassingen 
voor de ene diergroep heel anders uitge-
pakt hebben dan voor de andere. De grote 
vormenrijkdom die dit heeft opgeleverd 
wordt rijk geïllustreerd met vele foto’s, 
tekeningen, diagrammen, en dergelijke. 
Meestal zijn die erg duidelijk, maar soms 
ook niet. Zo geven de foto’s van op blad-
zijde 90, in tegenstelling tot wat beweerd 
wordt, geen saccades – dit zijn snelle 
oogbewegingen – weer. Vele pagina’s zijn 
van het internet overgenomen. Hierdoor 
zijn sommige teksten op de illustraties in 
het Engels en sommige bijschriften zijn 
zo klein dat ik ze zonder vergrootglas niet 
kan lezen.

Een enkele keer staan er onvolko-
menheden in. Zo wordt op pagina 228 
gezegd dat konijnen alleen tweedimen- 
sionaal kunnen zien. Dit zou komen 
omdat de ogen van konijnen erg ver uit 
elkaar staan en het blikveld van beide 
ogen erg weinig overlap heeft. Hierbij 
wordt niet vermeld dat er nog veel an-
dere visuele informatie gebruikt kan 
worden om afstand te schatten. Hierdoor 
kunnen wij bijvoorbeeld ook op een foto 
of in een film zien hoe ver de afgebeelde 
voorwerpen van ons af liggen. Een andere 
onvolkomenheid betreft wat de schrijver 
aanduidt met ‘extra-oculaire fotorecep-
tie of het circadiaans ritme’. Hij stelt dat 
mensen voor het regelen van hun circa-
diaans ritme, oftewel dag-en-nachtritme, 
een lichtgevoelig orgaan hebben, de diep 
in de schedel gelegen pijnappelklier of 
epifyse. Sinds eind jaren 1990 is echter 
bekend dat er in het netvlies speciale 
blauwgevoelige cellen liggen die hierbij 
een belangrijke rol spelen. Dit is op het 
ogenblik erg in het nieuws omdat beeld-
schermen van telefoons, tablets, en lap-
tops vooral deze kleur blauw uitstralen. 



111 entomologische berichten
 80 (3) 2020

Hierdoor wordt het dag-en-nachtritme 
verstoord en dat kan ervoor zorgen dat 
mensen niet goed in slaap kunnen komen.  
Merkwaardig is dat hij dit wel voor mol-
len beschrijft. Mollen zijn vrijwel blind 
maar hebben nog wel ogen met een goed 
ontwikkeld netvlies. Het zijn deze voor 
blauw licht gevoelige cellen in het net-
vlies – die mensen dus ook hebben – die 
ervoor zorgen dat het dier zijn dag-en-
nachtritme kan reguleren. Hierbij zou 
ik nadrukkelijk willen zeggen dat deze 
tekortkomingen ruim gecompenseerd 
worden door een geweldige rijkdom aan 
beschrijvingen van aanpassingen die er 
in de loop van de evolutie ontwikkeld 
zijn.

De grootste tekortkoming van het 
boek betreft de redactie. Dit betreft on-
der meer het woordgebruik, dat vaak 
onnodig geleerd is. Maar er horen ook 
regelrechte taalfouten bij, die zelfs in de 
titel van hoofdstukken gemaakt worden. 
Zo heet Hoofdstuk 2: ‘Hoe ontstond het 
leven en het oog?’ in plaats van ‘Hoe ont-
stonden het leven en het oog?’. Op een 
ander plek gaat het over ‘Het retina dat’ 
in plaats van over ‘De retina die’. Nu valt 
hier nog overheen te lezen maar soms 
is het ronduit niet duidelijk wat er be-
doeld wordt, bijvoorbeeld op pagina 226: 
‘Het gewicht van het oog in verhouding 
tot het lichaamsgewicht is 1/203 bij het 
konijn, vergeleken met 0,8 bij de kat, 0,3 
bij de hond en 0,09 bij het paard’. En op 
bladzijde 268 staat: ‘Bij dagvlinders is de 
bovenzijde van de voor- en de achter-
vleugels felgekleurd, maar de onderzijde 
juist gecamoufleerd. Bij nachtvlinders, 
waarbij de vleugels niet boven de rug 
worden samengeklapt maar over elkaar 
worden gevouwen, hebben de voorvleu-
gels een onopvallende kleur, maar zijn de 
achtervleugels felgekleurd. Vaak zijn hier 
oogvlekken aanwezig’. De fraaie illustra-
ties op dezelfde bladzijdes laten zien dat 
deze bewering in elk geval in zijn alge-
meenheid onjuist is. Af en toe bekroop 
mij hetzelfde gevoel dat ik krijg wanneer 
ik het verslag van een student moet be-
oordelen, dat mij de indruk geeft dat de 
student zijn onwetendheid probeert te 
verbergen onder een groot aantal dure 
woorden. Weliswaar is er op het eind een 
verklarende woordenlijst waar de bete-
kenis van de meeste geleerde woorden 
in terug te vinden is, maar een index 
ontbreekt. Hierdoor is het moeilijk terug 
te vinden wat men nog eens opnieuw en 
beter wil lezen.

Op de vraag ‘Hoe dieren de wereld 
zien’ geeft het boek geen antwoord. Het 
grootste deel van het boek gaat over de 
bouw, de evolutie, de anatomie, en de  
fysiologie van het oog. Slechts af en toe 
komen onderwerpen aan bod die de per-

ceptieve kant van het zien weergeven. 
Dus men zal er weinig leren over kleu-
renzien, ruimtelijk zien, kleurcontrast, 
afstand zien, voorwerpherkenning, en 
dergelijke. Slechts terloops zal de lezer 
hierover wat informatie tegenkomen. 
Hier staat tegenover dat er, zoals gezegd, 
grote aandacht besteed wordt aan de 
aanpassingen die het oog van een groot 
aantal dieren in de loop van de evolutie 
heeft doorgemaakt. Hiertoe behoren de 
kleur van de ogen, de vorm van de iris, de 
aanwezigheid van geen, twee of drie oog-
leden, de stand van de ogen op de kop, de 
vorm van de pupil, enzovoorts. Wie hierin 
geïnteresseerd is, en dat zullen denk ik 
de meeste lezers van dit blad zijn, zal in 
dit boek een grote rijkdom aan informa-
tie kunnen vinden.
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Het eerste deel uit de reeks ‘Versprei-
dingsatlassen Nederlandse wantsen’ 
verscheen al in 2002 (Aukema et al. 2002). 
Hierna verschenen er nog drie delen  
(Aukema & Hermes 2006, 2014, 2016) en 
dit voorjaar is het hier besproken vijfde 
deel gepubliceerd. Telkens wordt een 
afgeronde groep families behandeld en 
in deel vijf zijn dat de randwantsen en 
schildwantsen (Coreoidea en Pentato-
moidea), met in totaal 92 soorten. Daar-
mee zijn alle families van wantsen in  
Nederland aan bod gekomen. Dit laatste 
deel heeft relatief lang op zich laten 
wachten, maar dat had een prettig bij-
komstigheid. Tussen 2002 en 2020 heeft 
zich een grote verschuiving in de wijze 
van waarnemen voorgedaan, namelijk de 
opkomst van de website Waarneming.nl  
en het gebruik van de smartphone voor 
het vastleggen van waarnemingen direct 
in het veld. Hierdoor werd het doorgeven  
van waarnemingen populairder en konden  
simpel bewijsfoto’s worden toegevoegd. 
De uitgevende organisatie EIS Kennis-
centrum Insecten heeft van deze nieuwe 
werkwijze handig gebruik gemaakt door 
voorafgaand aan het maken van deel  
vijf een wantseninventarisatieproject  
via Waarneming.nl te starten. Van de 
waarnemingen uit de periode 2000-2018 

is 77% afkomstig uit Waarneming.nl.  
Dit vertaalt zich in het resultaat van  
de atlas en toont daarmee tevens het  
belang van citizen science voor inven- 
tarisatieprojecten.

De atlas is eenvoudig van opzet, geen 
kleurenfoto’s of prachtig kaartwerk, maar 
daarom niet minder doeltreffend. Per 
soort worden twee kaartjes afgebeeld: 
één tot 1980 die een soort van historisch 
perspectief biedt en één van na 1980. 
Op deze laatste kaart is met symbolen 
onderscheid gemaakt in voor en na 2000. 
Weliswaar is twintig jaar ook nog een 
lange periode, maar bedenk dat door het 
EIS-inventarisatieproject de helft van 
de waarnemingen uit 2017-2018 stamt, 
zodat een zeer actueel beeld van de ver-
spreiding van een soort wordt getoond.

Naast de Nederlandse verspreiding 
is per soort ook een globaal kaartje van 
het voorkomen in Europa toegevoegd. Per 
soort is een korte tekst geschreven met 
aanvullende informatie. Voor de identifi-
catie wordt verwezen naar verschillende 
standaardwerken. De habitat en ecologie 
worden geschetst, naast gegevens over 
overwintering en voortplanting. Ook 
wordt de status van de soort en het regi-
onaal voorkomen in Nederland vermeld. 
Tenslotte wordt de relevante Nederlandse 
literatuur vermeld.

Behalve veel lof zijn er ook enkele  
opmerkingen te maken. Het EIS-wantsen- 
project was erg laagdrempelig opgezet, 
toegankelijk voor iedereen. Het eindpro-
duct van het wantsenproject is dat zeker 
niet. Om te beginnen zijn er geen Neder-
landse soortnamen opgenomen. Voor 
veel soortspecialisten zijn Nederlandse 
namen een ergernis, maar als enerzijds 
wel zoveel mogelijk van citizen science  


